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NÁVRH
na

uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 Zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) Zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s §8 ods. 7 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK“ v platnom znení

A.

konštatuje
prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia

B.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, v k. ú. Stará Ľubovňa, a
to:
a)

b)

existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v dĺžke 0,915 km v pôvodnom
kumulatívnom staničení III/3146 km 0,000 – 0,915 a zaradiť do siete miestnych
komunikácií,
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3120 v dĺžke 1,361 km v pôvodnom
kumulatívnom staničení III/3120 km 0,000 – 1,361 km a zaradiť do siete miestnych
komunikácií,

z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
378 704 75
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
00330167, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej
komunikácie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií v súvislosti so stavbou „Preložka cesty III/3146
juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ v Meste Stará Ľubovňa dôjde k novému
usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty III/3146 a III/3120 (vlastník Prešovský
samosprávny kraj) a novovybudovaná zberná komunikácia, ako predĺženie cesty III/3146.

Dôvodová správa
Materiál bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade § 9a) ods. 8
písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

Predmetom predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku – častí pozemnej
komunikácie v k. ú. Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Návrh bol prerokovaný Komisiou dopravy pri Zastupiteľstve PSK a Komisiou správy majetku
pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným odporúčaním.
V tomto prípade bol uplatnený prevod majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov so zdôvodneným dôvodom osobitného zreteľa.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja,
pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby.
O prevode majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

B.

Prevod častí pozemnej komunikácie v k. ú. Stará Ľubovňa v správe SÚC PSK do vlastníctva
kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predkladaného návrhu je majetkový prevod komunikácií III/3146 a III/3120
v súvislosti s usporiadaním cestnej siete v rámci stavby „Preložka cesty III/3146 juhovýchodný
obchvat mesta Stará Ľubovňa“ v Meste Stará Ľubovňa. Na základe „Memoranda o spolupráci“ a
„Dohode o spolupráci“ uzatvorenými medzi Mestom Stará Ľubovňa a Prešovským
samosprávnym krajom, predmetom prevodu nebude majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
pod prevádzanými komunikáciami.
Predmetné úseky pozemných komunikácií sa prevádzajú do vlastníctva kupujúceho bez
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
Správca majetku PSK – SÚC PSK označil predmetné úseky pozemnej komunikácie za
prebytočný majetok.
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 9/2019 zo dňa 18. 03. 2019 odporučila
Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť.
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 11/2019 zo dňa 20. 05. 2019
odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť.

Prílohy k bodu:
B.

Prevod častí pozemnej komunikácie v k. ú. Stará Ľubovňa v správe SÚC PSK do vlastníctva
kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
1. Situácia
2. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint )

